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Uge 25 96. årgangTirsdag / Onsdag den 16. / 17. juni 2020

Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924
mail@christiansfeld-avis.dk  •  www.christiansfeld-avis.dk

Gudstjenester
Søndag den 21. juni 2020 
2. søndag efter trinitatis

Aastrup .....................kl. 09.00 
Aller .............................. ingen
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 09.00
Frørup ........................... ingen 
Hejls ..........................kl. 11.00
Hjerndrup .................kl. 09.30
Moltrup .....................kl. 09.00
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ........................ ingen 
Taps ...........................kl. 09.00 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Vejstrup ......................... ingen 
Vonsbæk ....................kl. 10.30

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

Åbningstider:
Tirsdag: kl. 09 - 14
Torsdag: kl. 12 - 17

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Solbriller
enstyrke:  kr. 1998,-
flerstyrke:  kr. 1998,-

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

CIF Feldersporten CIF
CIF Senior Idræt

Så er vi klar igen:

Efter at retningslinjerne for udendørs idræt 
er ændret til max 50 deltagere,  
glæder vi os helt vildt til at starte op igen.

Krolf 
Tirsdag og/eller torsdag kl. 9.00  
på krolfbanen Lindegade/Arlavej - mød frisk op -  
kontingent 200,- kr. for et helt år.

Stavgang 
Torsdag kl. 10.00 på arealerne ved Cuben  
- mød bare op - vi drikker kaffe bagefter -  
kontingent 100,- kr.

Gå dig glad 
Onsdag kl. 9.30 ved rutebilstationen/Genforenings- 
pladsen - vi går året rundt - ca. 5- 8 km -  
kontingent 150,- kr. for et helt år.

Vi glæder os til at se/gense nye og gamle deltagere 
- ALLE er velkommen.

Tilmelding og betaling på vores hjemmeside  
www.christiansfeldif.dk 

Venlig hilsen 
Senior Idræt

CIF Håndbold
Søger: U678 træner
Årgang 2010-2012

Du behøver ikke have trænererfaring  
- men kendskab til håndbold er at foretrække.

www.christiansfeldif.dk

Tank OK og støt ungdomsarbejdet i  
Christiansfeld Idrætsforening Elitespillehallen

v. Erling Sønnichsen 
støtter ungdomsarbejdet  

i Christiansfeld Idrætsforening

Ville’s Slagtehus/gårdbutik

ÅBNINGSTIDER:
Torsdag ......... kl. 10.00-17.30 
Fredag ........... kl. 10.00-17.30 
Lørdag ........... kl. 10.00-13.00

Ville’s Slagtehus/gårdbutik
Kær Møllevej 95, 6094 Hejls
Tlf. 7557 4982 www.villes-slagtehus.dk

Hakket  
Kalv & Flæsk 

Svin eller oxe 8-12% 
FRIT VALG 1 kg 5000 

Ta’ 3 kg 

13000

Medister 
1 kg 5000 - Ta’ 3 kg 

13000

Hakket oxe 
3-6% 

1 kg 6000 - Ta’ 3 kg 

15000

Kalve culotter 5900PR. 
STK.

Vægt ca. 1 kg
Kun så længe lager haves

Kvie  
lever

Pr. 1/2 kg   595
1/1 okse-  
hjerte

Pr. stk.   2500
Kalvetunge
saltet eller  
usaltet

Pr. 1/2 kg   2500

Hestekød
Skært 

Pr. 1/1 kg   5000
Hakket
1 kg 40,- 
Ta’ 3 kg 10000

Bonden var ved at  

pløje marken, da hesten lige  

pludselig faldt død om. 

Det var da underligt sagde bonden.

Det har den aldrig gjort før... 

Hestefilet  
til bøffer

Pr.  
1/2 kg4500

JORDBÆR- 
PLANTER

10000

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

OG VI HAR  OG VI HAR  
STADIGVÆKSTADIGVÆK

Tomat - agurk Tomat - agurk 
chili - peber  chili - peber  

og krydderurter  og krydderurter  
I STORT UDVALGI STORT UDVALG

14 STK.

Sankt Hans 2020
Hos Tyrstrup  

Frivillige 
Brandværn

-------------------------------------------------------
PS: Tyrstrup Frivillige Brandværn vil  
gerne have flere brandmænd m/k
Er du interesseret - så henvend dig til:
Jens Erik Lind, tlf. 5120 0947
Allan Gram, tlf. 4215 6714

Tyrstrup Frivillige Brandværn

Annonce-sponsor:

AFLYST

    Skorstensfejermester Allan Gram
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Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

‘Ene og alene’      Oplevelsesklub for enlige

Sct. Hans hygge i Sognehuset tirs. d. 23/6 kl. 18.
Hygge, sang, let sommermad, drikkevarer,  
kaffe og kage.  
Pris 75,00 kr. 
- Tilmelding senest fredag den 19. juni.
Alle enlige er velkomne 
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Pårørendegruppen
Er du pårørende til en alvorligt eller kronisk syg, 
så er pårørendegruppen måske noget for dig? 

Eller måske for en, du kender?

Kontakt: Inga Jakobsen, 2398 3286

Arr. De samvirkende Menighedsplejer i Kolding 
Provsti og Tyrstrup menighedsråd

TILLYKKE... 
Ønsker De at sende en personlig hilsen til venner/ 
familie, kan denne kupon indsendes/ indleveres til  

Christiansfeld Avis/ Tyrstrup Herreds Tidende,  
Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 6070 Chr.feld

Pris (inkl. moms) 
1 sp. annonce (max 20. ord) ................................kr. 35,00

1 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 60.00

2 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 90.00

For hver påbegyndt 10 ord - kr. 10,00 ekstra. 
F.eks. 26 ord v/1 sp. annonce koster kr. 70,00

o 1 sp. uden foto   o 1 sp. med foto   o 2 sp. med foto

SENEST TORSDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser distribueres  
på tirsdage - onsdage og omdelingen først skal være  
afsluttet på torsdage inden kl. 21.00.
Der kan således tidligst reklameres over manglende  
dækning på torsdage efter kl. 21.00.
Vær venligst opmærksom på at reklamationer oplyst  
tidligere end dette ikke vil blive behandlet.

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN SENEST 
TORSDAG KL. 21:00?
Kontakt FK Distribution på: 
www.fk.dk/reklamation 
eller send en mail til 
kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til
FK Distribution på TLF.: 7010 4000 
mandag til torsdag fra kl. 08.30-16.00 og 
fredag 08.30-14.30.

Christiansfeld Avis

 Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 
6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33  

mail@christiansfeld-avis.dk . www.christiansfeld-avis.dk  
Ansvarshavende redaktør: Helle Wegerslev 

Sats og montage: Chr.feld Avis · Tryk: Jysk Fynske Medier
 

KONTORTID:
Mandag ............................................................kl. 08.00-13.00
Tirsdag og onsdag .........................................kl. 09.00-13.00
Torsdag ............................................................kl. 09.00-16.00
Fredag .......................................................................... Lukket

ANNONCE-INDLEVERING:
Korrektur annoncer, hele, halve og kvarte 

sider samt annoncer med farve skal  
indleveres senest  

torsdag kl. 12. 
Mindre annoncer kan nås mandag inden kl. 9.00.
BEMÆRK: Kontoret er lukket hver fredag.

Christiansfeld Avis/Tyrstrup Herreds Tidende påtager sig 
intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl i annon-
cer og tekst. Bladet kan heller ikke påtage sig at dække 
udgifter som følge af forsinkelser i bladleverancen.

Christiansfeld Avis holder 
ferielukket i uge 28 og 29

Bekendtgørelser

Tillykke

Kære skønne Julie
Hjertelig tillykke med kon-
firmationen på lørdag d. 20. 
juni. 
Ønsker dig en dejlig dag!

Mange knus Nikolaj,  
Jacob Emil,  
Far og Mor

Kære Ditte
Du ønskes hjertelig tillykke 
med din konfirmation i Fjel-
strup Kirke på søndag.

Kærlig hilsen 
mor og far

I/S Aller Vandværk 
afholder ordinær  

generalforsamling 
Mandag, den 29. juni 2020 
kl. 19.00 på Aller Friskole 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Disse to drenge skal konfirmeres på søndag  
i Fjelstrup Kirke
Vi håber, at I begge to får en rigtig dejlig dag.

Hilsen fra Bedstefar og Bedste i Sillerup

Aksel Møller Pedersen
* 22. oktober 1930    †  14. juni 2020

er stille sovet ind

KÆRLIGST
Linda og Ib, Helle og Jan

Pia og Claus, Villy, Kasper og Signe,
Valdemar og Agnes, 

Søren og Mette, Sabrina og Uffe, Rose og Mejse

Begravelsen finder sted ved Tyrstrup Kirke
torsdag den 18. juni kl. 13.00

Højtideligheden slutter ved kirken

I stedet for evt. blomster kan man betænke
Kræftens Bekæmpelse, reg. 3001 konto 0001155

mrk. Aksel Møller Pedersen
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Tillykke

Nyt fra 

Det sker!

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Tlf.: 7979 1773 
Mail: centret@christiansfeld.dk

www.christiansfeldcentret.dk 

GENFORENINGEN I CHRISTIANSFELD
SÆRUDSTILLING 

VIDSTE DU... | RUNDT OM VERDENSARVEN

...at FN´s organisation UNESCO har udnævnt over tusind helt unikke 
steder i verden til verdensarv?
På nuværende tidspunkt er der 1121 steder i verden, der er optaget på
UNESCO’s verdensarvsliste. Heraf 869 kulturelle, 213 naturlige og 39 
blandede steder.  

PAKKETILBUD | GENFORENING PÅ FLERE MÅDER 

Kom på tur rundt i grænselandet og oplev Genforeningen på flere måder.

Pakken indeholder: Genforeningsbyvandring rundt i Christiansfeld, Gen-
foreningsplatte i historiske rammer på Grænsekroen og adgang til Genfor-
enings- og Grænsemuseet.

Læs mere om tilbuddet på vores hjemmeside.

Foto: Tegnestuen Mejeriet

NYHED | GENFORENINGSBYRUNDVISNING 

Tag med på Christiansfeld Centrets nye Genforeningsbyrundvisning.
Du kommer rundt til markante steder og pladser i Christiansfeld, som 
har historisk betydning for tiden før og efter Genforeningen i 1920.

Turen varer 1½ time. 

Find yderligere informationer om turene på vores hjemmeside

• Tæpper • Vinyl  
• TrægulVe • Vådrum
Kirkegårds Allé 4, 6070 Christiansfeld • Tlf.: +45 74568000

www.szocska-living.dk

Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-17.30 • Lørdag 10.00-13.00

-Kig ind og se 
mulighederne 
opstillet i hele 

huset...

Kultur / Mad

Ikke dyrere, 
men smukkere!
Selskabslokaler op til  

180 personer.
Rekvirer venligst vore  

menuforslag.
Vi har 27 dejlige 

HHHHværelser
Venlig hilsen 
og på gensyn 

Torben Schulz 
Tyrstrup Kro  

Tlf. 7456 1242

Konfirmation 2020

Lørdag 20. juni Vejstrup kirke
Julie Joopajon Kristensen

Søndag 21. juni Taps kirke
Tatjana Hedegaard

Søndag 21. juni Hejls kirke
Alberte Thomsen

Søndag den 21. juni konfirmeres  
i Fjelstrup kirke kl. 9.00:

Christoffer Ladegaard Christensen, Præstevænget 5, Fjelstrup
Lucas Gellert Erichsen, Langtoften 7, Fjelstrup
Morten Feldstedt, Langtoften 25, Fjelstrup
Laue Hirschel Gellert, Favstrupvej 100, Fjelstrup
Sebastian Østerballe Jensen, Langtoften 25, Fjelstrup
Kristian Damkjær Juhl, Langtoften 11, Fjelstrup
Nikolaj Kjær Juhl, Skolebakken 16, Fjelstrup 
Jeppe Enggaard Lei, Fjelstrup Nørrevej 45
Benjamin Wael Rosenberg, Langagervej 5, Knud
Esben Støjberg Rudbeck, Bukshavevej 2, Knud
Noah Nikolaj Schytt, Gammelbyvej 12, Fjelstrup

Kl. 10.45:
Ditte Møgelvang Bagger, Tapagervej 40, Knud
Mathilde Godiksen Ellegaard, Fjelstrup Landevej 52
Helene Jessen, Fjelstruprødvej 32, Fjelstrup
Clara Flindt Jessen, Rønkærgårdvej 12, Fjelstrup
Dicte Anna Lykke Lauridsen, Favstrupvej 149, Fjelstrup
Mathilde Lindahl Lorenzen, Knud Skovvej 29
Freja Bull Møller, Knud Skovvej 49
Emma Sofie Nansen Stenger, Præstevænget 18, Fjelstrup
Angelique Damsted Østergaard Sørensen, Langtoften 14
Cecilie Marie Trans, Langtoften 34, Fjelstrup
Desværre vil der i år kun være plads til konfirmander og deres 
nærmeste under højtideligheden i kirken. Dog vil der som al-
tid være adgang til våbenhuset, hvor der kan lægges en festlig 
hilsen til de Corona-ramte konfirmander.

Min super seje bedste 
fylder 70 år
Stort tillykke med dagen.

Hilsen Lukas
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Kender du en teenager, der 
er klar til et sommerjob eller 
fast fritidsjob som omdeler? 

www.blivomdeler.nu
– eller ring 70 10 40 00

✔ Du tjener dine egne penge – samtidig med at du får motion og frisk luft.
✔ Du omdeler 1-2 gange om ugen.
✔ Du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde, indenfor deadline.
✔ De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling.
✔ Som fastansat under 18 år optjener du point til vores gaveshop.

Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til omdeling af reklamer og aviser 
i jeres område. Man kan enten blive fastansat eller sommerferieafløser.

Som teenager får du masser af fordele ved jobbet:

Læs mere 
og søg 
jobbet her

Voldsteder fra middelalderen ved Fovså
I denne og kommende ar-
tikler besøger vi gamle 
voldanlæg i engene langs 
Fovså. 

Da nogle af voldstederne 
er mere eller mindre utilgæn-
gelige kan man med fordel 
tage en kikkert med.  Under 

et par af mine ture havde jeg 
stor glæde af et par lange sø-
støvler (af lystfiskere kaldet 
skridtstøvler), når man fær-
des på fugtig eng- og skov-
bund eller vil over en grøft 
eller bæk. Dertil er støvlerne 
en relativ god forsikring mod 
flåt og tæger. 

Mosbjerghøj mellem  
Brænøre og Ødis-Kroge

Fra Christiansfeld går tu-
ren først til Taps, hvor man 
drejer til venstre mod Tapsøre 
og kører over motorvejen til 

Brænøre. Her drejes til højre 
mod Ødis-Kroge. Snart kan 
man fra vejen til venstre se 
den meget ødelagte og med 
træer bevoksede Mosbjerg-
høj, der ligger et stykke ude i 
engen Dridekær, som i Mid-
delalderen har været meget 
mere fugtig og sumpet. En 
kikkert vil her være en stor 
hjælp for at iagttage anlægget.

Når man har kigget sig 
mæt på Mosbjerghøj fra ve-
jen, kører man cirka en halv 
kilometer og over Fovså og 
stiller bilen i vejens venstre 

side. Fra broen følger man 
åen nedstrøms på højre side 
og kommer snart til en gam-
mel jernbanebro. Herfra kan 
man - med forsigtighed og 
med behørigt hensyn til af-
grøder - følge åen langs den 
udyrkede bræmme cirka 350 
meter ud til Mosbjerghøj, der 
ligger på åens modsatte side.

Arkæolog Lennart Mad-
sen fortæller blandt andet 
følgende om Mosbjerghøj i 
bogen »Voldsteder i Danmark 
- En vejviser - Jylland 2«: - 
Voldstedet består i dag af en 
30 meter lang øst-vest gående 

banke, der mod vest er 22 me-
ter bred og mod øst 12 meter. 
Mod vest er den adskilt fra 
en tårnbanke ved en 25 me-
ter lang og 2-3 meter fugtig 
voldgrav. Denne bevarede del 
af voldstedet udgør kun den 
sydvestligste del af det oprin-
delige anlæg. De østligste 2/3 
af gårdbanken blev udjævnet i 
1800-tallet, da ejerne af ma-
triklen ønskede at fjerne vold-
stedet, mens ejeren af den 
matrikel, hvor den bevarede 
vestlige del ligger, ikke ville 
medvirke. Desuden synes den 

vestlige del af tårnbanken af 
være beskadiget, da åen blev 
udrettet.

Ved sløjfningen fandtes 
mange munkesten og ved re-
guleringen af åen i 1868 tøm-
mer ud for voldstedet. Senere 
fandt man ved århundrede-
skiftet to svære, tilspidsede 
egestolper syd herfor. I de 
senere år blev der gentagne 
gange oppløjet store sten, der 
synes at stamme fra en dæm-
ning, der fra nord har haft ret-
ning mod voldstedet! 

Ifølge Lennart Madsen 
kan gården føres tilbage til 

Jens Iversen, der omkring 
1400 knyttes til Frørup Sogn. 
Fra ham overgik godset i 
1420’erne til slægten Em-
miksen, hvorefter det kald-
tes for Brenøre (i dag stavet 
Brænøre). Gennem ægteskab 
blev godset i 1500 delt mel-
lem slægterne Kaas og Viffert. 
I 1583 og 1584 skødedes de 
to halvdele til kronen. Bortset 
fra den tilhørende vandmølle, 
hvorfra noget af det fundne 
tømmer muligvis stammer, 
blev gården nedrevet kort ef-
ter!

PS: Fovså, der starter i 
et engområde oppe ved mo-
torvejen, benævnes længere 
vestpå ved Stepping for Nør-
reå. Neden for sammenløb 
med Jels Å kaldes vandløbet 
Gram Å. Ved Årup Hede syd 
for Harreby skifter det igen 
navn til Fladså Å. Og endelig 
efter foreningen med Gels Å 
ved Obbekær benævnes de to 
vandløb under et for Ribe Å.

Af Lars Østergaard Jensen

Søstøvler: Et par søstøvler er 
rare af have på i fugtig eng- og 
skovbund og giver dertil en vis 
beskyttelse mod tæger og flåt.

Når man fra broen følger Fovså på dens højre side kommer man 
forbi denne maleriske gamle jernbanebro. Mosbjerghøj fotograferet med telelinse fra vejen mellem Brænøre og Ødis-kroge.

Resterne af det gamle voldanlæg set fra Fovsåens modsatte bred.

Del 1



Christiansfeld Avis 5Tirsdag den 16. juni 2020



Christiansfeld Avis6 Tirsdag den 16. juni 2020

Avisen holder 2 ugers sommerferie
Sidste udgave inden sommerferien er uge 27 

den udkommer tirsdag/onsdag den 30. juni / 1. juli 2020

Deadline til denne avis er mandag den 29. juni inden kl. 09.00.

Kontoret holder lukket fra tirsdag den 30. juni til tirsdag den 14. juli - begge dage inkl.

Bolig / Ejendomme / Landbrug / Have / Fritid m.m.

Vognmanden tilbyder bl.a.:
4 Vognmandskørsel    4 Containerudlejning 
4 Sand/Grus/Stabilgrus/Granitskærver osv. 
4 Kurerkørsel    4 Transport    4 Kranarbejde

Henv. Jess Jürgensen, Sjølund 
Tlf. 4017 3562 

jessjurgensen.dk

Førster er klar til sin syvende  
sæson i SønderjyskE Ishockey
Anders Førster, der har 
spillet seks sæsoner og 
mere end 300 kampe for 
SønderjyskE Ishockey, er 
klar til endnu en sæson i 
lyseblåt.

 
Anders Førster er klar til 

sin sjette sæson i træk - og 
den syvende i alt - i Sønder-
jyskE Ishockey.

 Så kan det godt være, at 
han stadig har en køben-

havnsk dialekt, men knog-
lerne er styrket af sønderjysk 
rugbrød, og hjertet er blevet 
lyseblåt.

 Den 32-årige forward er 
blevet en af de faste klipper 
på SønderjyskE-holdet, og 
den store fighter leverer altid 
en helhjertet indsats på isen.

 Nu har Førster fået en et-
årig forlængelse, og direktør 
Klaus Rasmussen glæder sig 
over, at endnu en spiller fra 

danskerstammen er på hold-
kortet til 2020/21-sæsonen.

 - Nu har vi endnu en af 
vores danske stamspillere på 
plads, og det er lige før, at vi 
kan sige, at det er en af vores 
egne. Han har i hvert fald vist, 
at han er en rigtig Sønderjy-
skE-kriger, der altid giver alt 
for holdet, og det har han 
gjort gennem de mange sæso-
ner, han nu har været her.

- Han har en fantastisk 

indstilling til tingene, og han 
har en attitude, der smitter af 
på holdkammeraterne både i 
kamp og i omklædningsrum-
met. Du ved, hvad du får med 
Førster, og den slags er me-
get værd, og derfor er jeg glad 
for, at han også er på holdet 
til næste sæson, siger Klaus 
Rasmussen.

 Anders Førster kom første 
gang til SønderjyskE i 2013, 
og efter en enkelt sæson i 

Gentofte var han tilbage i Vo-
jens i 2015, hvor han har spil-
let lige siden.

  I november 2019 blev han 

hyldet for sin kamp nummer 
300 i SønderjyskE, og mange 
flere er altså på vej.

Anders Førster.
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Til leje 1. sep. 2020
2 totalrenoverede lejligheder á 113 m2, landligt  
beliggende mellem Christiansfeld og Kolding.

1 lejlighed består af køkken/alrum, bad, 3 store 
værelser, vaskesølje, div. skabe - alt fra HTH.  

Opvarmning med varmepumpe,  
derfor meget lavt forbrug. Der tilhører  

stor garage/opbevaring med egen port på 66 m2.

Der tilhører stor parklignende have til lejlighederne. 

Pris pr. mdr.: 8.500,- kr. + forbrug.

Henv. på 2025 8052 

Udlejes
1-værelses lejlighed  
med køkken og bad.

Beliggende i  
Christiansfeld midtby.

Tlf. 7456 1542

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

Stubbum Landevej 50 · 6070 Christiansfeld  
Tlf. 7456 2673 · E-mail: pboesen@mail.tele.dk

Retshjælp
Christiansfeld advokater  
tilbyder anonym, gratis  
retshjælp den 1. og 3. 
mandag i måneden 

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Advokat  
Frode Christensen
Møderet for Højesteret

Telefon 2261 8000 
E-mail: fc@raadtiladvokat.dk

Kongensgade 2, Christiansfeld 
Perlegade 17, 1., Sønderborg 
www.raadtiladvokat.dk

ALLE SKAL HAVE RÅD TIL AT FÅ HJÆLP

CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

 v/Finn Kragelund • Lindegade 59  
Tlf. 7456 1779 • Bil 2142 2779 

finnkragelund@mail-online.dk  
www.finn-kragelund.dk

Alt Tømrer-  
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere / Bolig / Liberale Erhverv m.m.

Autoriserede VVS Installatør
René Jørgensen  

Tlf: 29 79 66 55 mail: rene@relatech.dk

Lars Jørgensen  
Tlf: 21 63 66 55 mail: lars@relatech.dk 

Arbejde som udføres er bl.a.: 
• Varmepumper • Jordvarme • Gaskedler 

• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Toftegårdsvej 2, 6070 Christiansfeld
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Slesvigske Køreselskabs hyggetur i Hjerndrups skove
Søndag den 14. juni var 
Andreas Brøchner for 7. 
gang igen vært for forenin-
gen Slesvigske Køresel-
skab, der afholdt hyggetur 
igennem de smukke skove 
vest for Christiansfeld.

Andreas Brøchner fra 
Hjerndrup og hans heste-
trukne karet er en afholdt del 
af bybilledet i Christiansfeld 
året rundt i forbindelse med 
bryllupper, konfirmationer, 
Vinfestival og julearrange-
menter. Ligesom sidst dan-
nede Lillegården ramme om 
arrangementet. 

Efter starten om formid-

dagen gik turen gennem sko-
vene ned til Tyrstrup Kro, 
hvor kromand Torben Schulz 
stod klar med øl og vin til alle 
deltagere. Før hjemturen blev 
der taget gruppebillede af 
alle ni hestekareter, hvorefter 
kursen blev sat tilbage mod 
Hjerndrup gennem bulladen 
og den gamle præstegård 
forbi springvandet og Christi-
nero skoven. 

Vejret kunne ikke være 
bedre med strålende solskin 
og en frisk sommervind, 
mens de fabelagtige bøgesko-

ve præsenterede sig fra deres 
allerbedste side.

Tilbage først på eftermid-
dagen hos Andreas blev de 
smukke heste spændt fra og 
lukket ind i deres transport-
vogne, hvorefter de cirka 40 
deltagere i alle aldre blev budt 
indenfor i Andreas Brøchners 
lade til varm mad og noget 
køligt til halsen. Ligesom sid-
ste gang gik snakken livligt til 
akkompagment af kvidrende 
svaler på vej ud og ind med 
mad til deres sultne unger.

Af Lars Østergaard Jensen


